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(1) ขอ้ตกลงและเงือ่นไขทั่วไปตอ่ไปนีใ้ชบ้ังคับกับลกูคา้ธรุกจิเทา่นัน้ น่ันคอื 

ลกูคา้ทีส่ัง่ซือ้หรอืจัดหาสนิคา้ งาน หรอืบรกิารเพือ่การคา้เชงิพาณิชยห์รอื 

กจิกรรมเชงิพาณิชยท์ีเ่ป็นการประกอบอาชพีอสิระ ขอ้ตกลงและเงือ่นไข 

ทั่วไปเหลา่นีไ้มใ่ชบ้ังคับส าหรับผูบ้รโิภค 

(2) ขอ้ตกลงและเงือ่นไขทั่วไปตอ่ไปนีใ้ชบ้ังคับส าหรับการจัดหาสนิคา้ 

ตลอดจนการบรกิารในการท างานตา่ง ๆ เชน่ การตดิตัง้ การซอ่มแซม 

และการซอ่มบ ารงุบางประเภทโดยเฉพาะ และการบรกิารอืน่ ๆ เชน่ 

การรับจา้งใหค้ าปรกึษา  
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ก. ขอ้ตกลงและเงือ่นไขท ัว่ไป 

§ 1 ขอบเขตของกำรใชบ้งัคบั 

(1) ขอ้ตกลงและเงือ่นไขทั่วไปเหลา่นีใ้ชบ้ังคับในการปฏบิัตงิานทกุดา้นของ 

เรา ขอ้ตกลงและเงือ่นไขทั่วไปตอ่ไปนีใ้ชบ้ังคับส าหรับการจัดหาสนิคา้ 

ตลอดจนการบรกิารในการท างานตา่ง ๆ เชน่ การตดิตัง้ การซอ่มแซม 

และการซอ่มบ ารงุบางประเภทโดยเฉพาะ และการบรกิารอืน่ ๆ เชน่ 

การรับจา้งใหค้ าปรกึษา 

(2) ขอ้ตกลงและเงือ่นไขทั่วไปเหลา่นีจ้ะน ามาใชบ้ังคับความสมัพันธข์องเรา 

กับลกูคา้ นอกจากนีย้ังใชบ้ังคับเกีย่วกับการท าธรุกรรมทัง้หมดในอนาคต 

ตลอดจนการตดิตอ่ทางธรุกจิกับลกูคา้ทัง้หมด เชน่ การเขา้สูก่ระบวนการ 

เจรจาตอ่รองเพือ่ท าสญัญาหรอืการเขา้สูก่ระบวนการท าสัญญา แมว้า่จะ 

ไมไ่ดเ้ห็นพอ้งกันอยา่งชดัแจง้หรอืกลา่วถงึอกีก็ตาม เงือ่นไขทั่วไปใน 

การสัง่ซือ้หรอืการจัดซือ้ของลกูคา้จะไมน่ ามาบังคับใชโ้ดยชดัแจง้ 

(3) หาก ในกรณีใดกรณีหนึง่โดยเฉพาะ ความสัมพันธท์างสญัญานัน้ยังท าขึน้ 

ระหวา่งบคุคลหรอืบรษัิทซึง่ไมม่เีจตนาทีจ่ะเขา้รว่มเป็นคูส่ัญญา ขอ้จ ากัด 

ของความรับผดิในขอ้ตกลงและเงือ่นไขทั่วไปเหลา่นีก็้ยังบังคับใชก้ับ 

บคุคลดังกลา่ว โดยมเีงือ่นไขวา่จะตอ้งน าขอ้ตกลงและเงือ่นไขทั่วไป 

เหลา่นีไ้ปรวมไวใ้นการสรา้งความสมัพันธเ์ชงิสญัญากับบคุคลทีส่าม โดย 

เฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีทีห่ากบคุคลทีส่ามตระหนักหรอืรับทราบขอ้ตกลง 

และเงือ่นไขทั่วไปเหลา่นีอ้ยูแ่ลว้เมือ่มกีารสรา้งความสมัพันธเ์ชงิสัญญาขีน้ 

(4) การทีลู่กคา้ยอมรับการบรกิารและการสง่มอบของเรานัน้ถอืว่าเป็นการรับ 

ทราบถงึความสมบรูณ์ตามกฎหมายของขอ้ตกลงและเงือ่นไขทั่วไปเหลา่นี้ 

§ 2 กำรเขำ้ท ำสญัญำ 

(1) เวน้เสยีแต่วา่ไดต้กลงกันไวเ้ป็นอยา่งอืน่ ขอ้เสนอของเราขึน้อยูก่ับ 

การยนืยันและไมม่ผีลผกูมัด 

(2) การสัง่ซือ้ไมม่ผีลผกูมัดตอ่เราจนกวา่เราจะยนืยันการสัง่ซือ้นัน้เป็นลาย 

ลักษณ์อักษรในรปูแบบของใบยนืยันการสัง่ซือ้ 

§ 3 ขอบเขตของกำรจดัหำสนิคำ้และกำรด ำเนนิกำรตำมกำรส ัง่ซือ้ 

และก ำหนดเวลำในกำรด ำเนนิกำรตำมกำรส ัง่ซือ้ 

(1) จะไมม่กีารเปลีย่นแปลงขอ้มลูในขอ้เสนอทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรของเรา 

หรอืใบยนืยันการสัง่ซือ้ของเราในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับขอบเขตของการจัดหา

สนิคา้หรอืบรกิารของเรา สญัญาและการเปลีย่นแปลงแกไ้ขเพิม่เตมิจ าเป็น 

ตอ้งไดร้ับการยนืยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา หากขอ้เสนอหรอืใบ 

ยนืยันการสัง่ซือ้ของเราไดจั้ดท าขึน้ตามขอ้มลูทีไ่ดร้ับมาจากลกูคา้ (ขอ้มลู 

ตัวเลข ภาพประกอบ ภาพเขยีนแบบ ขอ้ก าหนดของระบบ เป็นตน้) 

ขอ้เสนอของเราจะมผีลผกูพันหากขอ้มลูนัน้มคีวามถกูตอ้งเทา่นัน้ 

หากปรากฏชดัแจง้หลังการท าสญัญาวา่ไมส่ามารถด าเนนิการตามค าสัง่ซือ้

ไดต้ามขอ้ก าหนดเฉพาะของลกูคา้ เราจะมสีทิธิเ์พกิถอนสญัญา หากและ 

ในขอบเขตทีล่กูคา้ไมพ่รอ้มทีจ่ะยอมรับทางเลอืกอืน่ใดทีเ่ราเสนอ และ 

ยอมรับคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีอ่าจเกดิขึน้จรงิ 

(2) เราจะมสีทิธิใ์นการด าเนนิการบางสว่นตามขอบเขตทีส่มเหตสุมผลในการ 

จัดหาสนิคา้และบรกิารทัง้หมด เราจะมสีทิธิใ์นการใชผู้ร้ับจา้งชว่งเพือ่ 

ด าเนนิการตามขอ้ผกูพันตามสญัญาใหส้ าเร็จลลุว่ง 

(3) หากเราทราบถงึความเสีย่งของการไมส่ามารถปฏบิัตติามขอ้ผกูพันตาม 

สญัญาของลกูคา้ เรามสีทิธิท์ีจ่ะจัดหาสนิคา้และบรกิารใหล้กูคา้เมือ่มกีาร 

ช าระเงนิลว่งหนา้หรอืมกีารวางเงนิประกันเท่านัน้ สทิธิข์องเราในการ 

เพกิถอนสัญญาฉบับใดฉบับหนึง่ทีไ่ดท้ าขึน้แลว้นัน้จะยังคงไมม่กีารเปลีย่น

แปลง หากและตราบเทา่ทีล่กูคา้ไมท่ าการช าระเงนิลว่งหนา้หรอืจัดหาเงนิ 

รับประกันภายในระยะการขยายก าหนดเวลาช าระเงนิทีส่มเหตุสมผล 

(4) ระยะเวลาการสง่มอบและการด าเนนิการจะตกลงกันเป็นครัง้ ๆ ไปและจะ 

ระบไุวใ้นใบยนืยันการสัง่ซือ้ หากไมเ่ป็นไปตามกรณีทีก่ลา่วถงึดา้นบน 

การสง่มอบจะมรีะยะเวลา 4 สปัดาหต์ามปฏทินิโดยประมาณ นับจากวันที ่

ซึง่ระบไุวใ้นใบยนืยันการสัง่ซือ้ของเรา การสง่มอบจะถอืวา่ตรงตาม 

ก าหนดเวลาหากสนิคา้ถกูสง่ออกไปในวนัสดุทา้ยของระยะเวลาการสง่มอบ
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หรอืหากไดม้กีารแจง้ใหท้ราบวา่พรอ้มทีจ่ะสง่มอบสนิคา้แลว้ การเริม่ระยะ 

เวลาสง่มอบและการปฏบิัตติามก าหนดการสง่มอบนัน้ไดค้าดไวว้า่ลกูคา้จะ

ใหค้วามรว่มมอืใด ๆ ทีจ่ าเป็นตรงเวลาและในลักษณะทีเ่หมาะสม จัดใหม้ ี

เอกสารทีค่รบถว้น และช าระเงนิลว่งหนา้ใด ๆ ตามทีไ่ดต้กลงกันไว ้

(5) เราจะไมผ่ดินัดหรอืจะตอ้งรับผดิในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัหรอืเกดิ 

พฤตกิารณ์พเิศษอืน่ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของเรา (ตัวอยา่งเชน่ 

ในกรณีของการสง่มอบสนิคา้ลา่ชา้หากเกดิขึน้จากการทีผู่ส้ง่มอบของเรา 

สง่มอบสนิคา้ทีไ่มถ่กูตอ้งหรอืลา่ชา้ ซึง่เราไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 

ลกูคา้และเราควรใชค้วามพยายามอันสมเหตุสมผลในการบรรเทาผล-

กระทบของเหตกุารณ์ทีถ่อืเป็นเหตสุดุวสิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงาน 

ตามขอ้ผกูพันตามสญัญาของเรา (ตัวอยา่งเชน่ ในกรณีของเหตขุัดขอ้ง 

ชัว่คราว จะมกีารขยายก าหนดการสง่มอบหรอืการด าเนนิงานออกไป หรอื 

จะเลือ่นวนัสง่มอบสนิคา้หรอืการด าเนนิงานออกไปตามระยะเวลาของเหต ุ

ขัดขอ้งนัน้ โดยเพิม่ระยะเวลาเตรยีมพรอ้มในการเริม่ท างานทีส่มเหตุ- 

สมผล) หากเหตกุารณ์ทีถ่อืเป็นเหตสุดุวสิยัเกดิขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง เราขอ 

สงวนสทิธิท์ีจ่ะเพกิถอนสญัญาโดยแจง้ใหท้่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ลว่งหนา้ 2 สปัดาห ์

(6) ในกรณีทีเ่รามขีอ้ผกูพันตามสัญญาทีจ่ะด าเนนิการลว่งหนา้ เราอาจปฏเิสธ 

การด าเนนิงานทีเ่รามหีนา้ทีร่ับผดิชอบหากปรากฏวา่การเรยีกรอ้งใหช้ าระ 

คา่ตอบแทนของเราอาจไดร้ับผลกระทบจากการไม่สามารถช าระเงนิเชน่ 

นัน้ของลกูคา้หลังจากท าสัญญาแลว้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีทีม่คีวาม 

เสีย่งตอ่การช าระเงนิทีเ่รามสีทิธิไ์ดร้ับตามสัญญาเนือ่งมาจากสถานการณ์ 

ทางการเงนิทีต่กต ่าของลกูคา้ หรอืหากมอีปุสรรคอืน่ทีม่ผีลกระทบตอ่การ 

ช าระเงนิ ตัวอยา่งเชน่ การหา้มสง่ออกหรอืน าเขา้ สงคราม การลม้ละลาย 

ของผูส้ง่มอบ หรอืการขาดพนักงานทีจ่ าเป็นเนือ่งมาจากความเจ็บป่วย 

§ 4 รำคำและคำ่ใชจ้ำ่ย 

(1) ราคาของเราส าหรับการจัดหาสนิคา้เป็นราคาสทุธแิละเมือ่ออกใบแจง้หนี ้

ราคาในใบแจง้หนีจ้ะบวกเพิม่ภาษีของสนิคา้และบรกิาร (หรอืเทยีบเทา่) 

ตามอัตราทีก่ าหนดตามกฎหมาย (หากเกีย่วขอ้ง) เวน้เสยีแตว่า่ไดต้กลง 

กันเป็นอยา่งอืน่เป็นลายลักษณ์อักษร ขอ้ตกลงในการสง่มอบจะเป็นไป 

ตามกฎ Free Carrier Rules (FCA) (Incoterms 2020) เสมอ โดยไม ่

ค านงึถงึขอ้ก าหนดของเงือ่นไขการสง่มอบสนิคา้สากล (incoterm) นี ้

ทีเ่กีย่วขอ้งกับการท าสญัญาดา้นการขนสง่และประกันภัย เรารับผดิชอบ 

ในดา้นการจัดหาการขนสง่โดยก าหนดวธิกีารขนสง่ เสน้ทางการขนสง่ 

และการประกันภัยการขนสง่หากเราพจิารณาเห็นวา่มคีวามจ าเป็น โดยไม ่

ตอ้งรับผดิชอบในการเลอืกวธิกีารขนสง่ทีเ่ร็วทีส่ดุหรอืราคาถกูทีส่ดุ ลกูคา้ 

จะรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย และความเสีย่งในการขนสง่และการประกันภัยตาม 

ขอ้ก าหนด FCA ใน Incoterms 2020 ทัง้นี ้สามารถตรวจดรูาคาไดจ้าก 

ขอ้เสนอของเรา หรอืใบยนืยันการสัง่ซือ้ของเรา หรอืหากไมม่รีาคาระบ ุ

ไวใ้นขอ้เสนอหรอืใบยนืยันการสัง่ซือ้ของเรา โปรดตรวจดรูาคาจาก 

รายการราคาปัจจบุันของเรา 

(2) ส าหรับการบรกิาร ราคาหมายถงึ การด าเนนิการใหบ้รกิาร ณ สถานที ่

ด าเนนิงานตามทีไ่ดต้กลงกันไว ้เมือ่ออกใบแจง้หนี้ ราคาในใบแจง้หนีจ้ะ 

บวกเพิม่ภาษีของสนิคา้และบรกิาร (หรอืเทยีบเทา่) ตามอัตราทีก่ าหนด 

ตามกฎหมาย (หากเกีย่วขอ้ง) 

(3) หากไดม้กีารตกลงใหม้กีารด าเนนิงานโดยเวลาของการยนืยันการสัง่ซือ้ 

และก าหนดเวลาการด าเนนิงานมรีะยะเวลาห่างกันนานกวา่สีเ่ดอืน เราจะม ี

สทิธิค์ดิราคาเพิม่ขึน้ใด ๆ ซึง่เกดิขึน้กับเราในชว่งระยะเวลานัน้เนือ่งมาจาก 

ราคาทีเ่พิม่สงูขึน้จากลกูคา้ตามระยะเวลานัน้ ทัง้นี ้จะด าเนนิการเชน่เดยีว 

กันหากไดม้กีารตกลงใหม้กีารด าเนนิการโดยมรีะยะเวลาด าเนนิงานนอ้ย 

กวา่สีเ่ดอืน แตเ่ราสามารถด าเนนิงานไดห้ลังการยนืยันการสัง่ซือ้ไปแลว้ 

นานกวา่สีเ่ดอืนเนือ่งจากเหตผุลทีเ่ป็นความรับผดิชอบของลกูคา้เทา่นัน้ 

(4) ในกรณีของการท างานหรอืบรกิารทีเ่ราจะปฏบิัต ิคา่ตอบแทน หรอืแมแ้ต่ 

ในกรณีของการประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดเ้สนอไปกอ่นหนา้นี้นัน้ มักจะ 

คดิจากคา่ธรรมเนยีมตามเวลาทีใ่ชไ้ปจรงิเสมอ เวน้เสยีแต่วา่ไดต้กลงให ้

คา่ตอบแทนในอัตราคงที ่ทัง้นี ้สามารถตรวจดหูน่วยของเวลาทีบ่ันทกึ 

และอัตราคา่ธรรมเนยีมรายชัว่โมงปัจจบุันไดจ้ากขอ้เสนอของเรา หรอืใบ 

ยนืยันการสัง่ซือ้ของเรา หรอืหากไมม่กีารระบอุัตราคา่ธรรมเนยีมราย 

ชัว่โมงไวใ้นขอ้เสนอหรอืใบยนืยันการสัง่ซือ้ของเรา โปรดตรวจดไูดจ้าก 

รายการราคาปัจจบุันของเรา 

(5) เวน้เสยีแต่วา่ไดต้กลงกันเป็นอยา่งอืน่ คา่ใชจ้า่ยและคา่เดนิทางจะเรยีก 

เก็บแยกออกไปตา่งหาก ลกูคา้จะช าระเงนิค่าเดนิทางและคา่ทีพั่กคนืเมือ่ 

ไดแ้สดงส าเนาใบเสร็จรับเงนิและหักภาษีซือ้ทีแ่สดงไวใ้นใบเสร็จรับเงนิ 

เวน้เสยีแต่วา่ไดต้กลงกันเป็นอยา่งอืน่เป็นลายลักษณ์อักษรระหวา่งคู ่

สญัญากอ่นทีจ่ะจัดใหม้กีารเดนิทาง อัตราคา่เดนิทางและค่าใชจ้่าย 

ปัจจบุันสามารถพบไดใ้นขอ้เสนอของเราหรอืในใบยนืยันการสัง่ซือ้ของเรา 

หากไมม่อีัตราคา่ธรรมเนยีมระบไุว ้สามารถดูอัตราคา่ธรรมเนยีมปัจจบุันได ้

ในรายการราคาปัจจบุันของเรา 

§ 5 เงือ่นไขกำรช ำระเงนิ 

(1) เวน้เสยีแต่วา่ไดต้กลงกันไวเ้ป็นอยา่งอืน่ในสัญญา จะตอ้งช าระเงนิตามใบ 

แจง้หนีท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดหาสนิคา้ของเราภายใน 30 วนันับจากวันทีใ่น 

ใบแจง้หนีโ้ดยไมม่กีารหักลบคา่ธรรมเนยีมใด ๆ จะตอ้งช าระเงนิตาม 

จ านวนเงนิทีร่ะบไุวใ้นใบแจง้หนีท้ีเ่กีย่วขอ้งกบังานและการบรกิารภายใน 

15 วนันับจากวันทีใ่นใบแจง้หนีโ้ดยไมม่กีารหักลบคา่ธรรมเนียมใด ๆ หาก 

เราจัดหาสนิคา้หรอืการบรกิารโดยมกีารสง่มอบบางสว่นเป็นงวด ๆ เราม ี

สทิธิท์ีจ่ะเรยีกรอ้งใหช้ าระค่าตอบแทนในงวดนัน้ส าหรับการสง่มอบในแต ่

ละสว่น  

(2) ลกูคา้ไมม่สีทิธิท์ีจ่ะท าการหักลบโดยไมไ่ดร้บัความยนิยอมโดยชดัแจง้จาก

เรา 

(3) หากส านักงานจดทะเบยีนของธรุกจิของลกูคา้ตัง้อยูน่อกสงิคโปร ์และขอ้ 

ตกลงทางสญัญากับลกูคา้ไมไ่ดร้ะบเุกีย่วกับการสง่มอบโดยมกีารช าระเงนิ

ลว่งหนา้ เราจะมสีทิธิท์ีจ่ะด าเนนิงานของเรา แมว้า่จะไมม่ขีอ้ตกลงพเิศษ 

ก็ตาม โดยขึน้อยูก่ับการจัดหาตราสารเครดติทีม่เีอกสารประกอบ ซึง่แสดง 

จ านวนเงนิของราคารวมของการด าเนนิงานจากธนาคาร หรอืธนาคาร 

ออมทรัพยท์ีไ่ดร้ับอนุญาตในสถานทีซ่ ึง่ส านักงานจดทะเบยีนของธรุกจิ 

ของลกูคา้ตัง้อยู ่โดยใหเ้ป็นไปตามระเบยีบประเพณีและพธิปีฏบิัตสิ าหรับ 

ตราสารเครดติทีม่เีอกสารประกอบ (Uniform Customs and Practice for 

Documentary Credits (UCP 500)) ทีบ่ังคับใชข้องหอการคา้นานาชาต ิ

(International Chamber of Commerce [ICC]) หากเราไมเ่รยีกรอ้งให ้

จัดหาตราสารเครดติทีม่เีอกสารประกอบเชน่นัน้ และเวน้เสยีแตว่า่ไดต้กลง 

กันเป็นอยา่งอืน่ในสัญญา การเรยีกรอ้งใหช้ าระเงนิของเราจะถงึก าหนด 

ช าระเมือ่ไดร้ับการสง่มอบหรอืเมือ่การด าเนนิงานในการใหบ้รกิารของเรา 

เสร็จสิน้ หากเราจัดหาสนิคา้หรอืบรกิารของเราโดยมกีารสง่มอบบางสว่น 

เป็นงวด ๆ เรามสีทิธิท์ีจ่ะเรยีกรอ้งใหช้ าระคา่ตอบแทนในงวดนัน้ส าหรับ 

การสง่มอบในแตล่ะสว่นในกรณีใด ๆ และเรยีกรอ้งใหจั้ดหาตราสารเครดติ 

ทีม่เีอกสารประกอบส าหรับการสง่มอบแตล่ะสว่นหากจ าเป็น 

(4) หากลกูคา้ผดินัดการช าระหนี้จากวันที ่16 หรอืวนัที ่31 หลังจากทีไ่ดร้ับ 

ใบแจง้หนี ้ลกูคา้จะตอ้งชดเชยคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้เนือ่งมาจากความ 

ลา่ชา้ใหแ้ก่เรา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดอกเบีย้ในอัตราทีส่งูกวา่อัตราดอกเบีย้ 

จากธนาคารกลางรอ้ยละ 5  

(5) การช าระเงนิโดยตั๋วแลกเงนิหรอืการช าระเงนิโดยตั๋วแลกเงนิทีม่กีารรับรอง

สามารถท าไดโ้ดยการตกลงทีช่ดัแจง้เทา่นัน้ และแมว้า่จะไดต้กลงกันแลว้ 

ก็ตาม การช าระเงนิโดยวธิกีารดังกลา่วจะมผีลสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่มเีงนิเขา้ไป 

ในบัญชแีลว้เท่านัน้ หากมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิเกดิขึน้เนือ่งมาจากผลของ 

การด าเนนิการเชน่นี้ คา่ใชจ้า่ยดังกลา่วจะตอ้งตกเป็นภาระของลกูคา้ 
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(6) การช าระเงนิจะตอ้งด าเนนิการโดยผูซ้ ือ้แตเ่พยีงผูเ้ดยีว การช าระเงนิที ่

ด าเนนิการโดยบคุคลทีส่ามนัน้ไมอ่าจยอมรับไดแ้ละจะไมม่ผีลตอ่การ 

ปฏบิัตติามขอ้ผกูพันตามสญัญาของลกูคา้  

(7) โดยทั่วไปแลว้ เราไมย่อมรับการช าระเงนิดว้ยเงนิสด 

(8) หากเราตกลงรับการช าระเงนิเป็นงวด จะน าขอ้ก าหนดตอ่ไปนีไ้ปใชบ้ังคับ: 

หากลกูคา้คา้งช าระเงนิงวดใดงวดหนึง่เป็นเวลานานกวา่สองสปัดาห ์ไมว่า่ 

จะเป็นจ านวนเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่น ลกูคา้จะตอ้งช าระจ านวนเงนิคง 

คา้งทัง้หมดทันท ี

(9) มเีพยีงการเรยีกรอ้งทีไ่มอ่าจโตแ้ยง้ไดห้รอืเป็นไปตามกฎหมายเทา่นัน้ที่ 

สามารถหักกลบลบกันกับการเรยีกรอ้งใหช้ าระคา่ตอบแทนของเรา ทัง้นี ้

จะน าขอ้ก าหนดเดยีวกันนีไ้ปใชก้ับการใชส้ทิธยิดึหน่วง มฉิะนัน้ ลกูคา้จะม ี

สทิธิใ์ชส้ทิธยิดึหน่วงไดห้ากพจิารณาจากความสมัพันธเ์ชงิสัญญาทีเ่หมอืน

กันเทา่นัน้ 

(10) การโอนสทิธิเ์รยีกรอ้งตอ่เราโดยลกูคา้นัน้จ าเป็นตอ้งไดร้ับ 

อนุญาตลว่งหนา้จากเรา ซึง่จะถกูปฏเิสธดว้ยเหตผุลทีเ่หมาะสมเทา่นัน้ 

§ 6 กำรยดึหนว่งสทิธใินสนิคำ้ 

(1) เราขอสงวนสทิธิใ์นสนิคา้ทีไ่ดจั้ดหาใหจ้นกวา่จะมกีารช าระเงนิเต็มจ านวน

ตามการเรยีกรอ้งใหช้ าระเงนิในปัจจบุันและในอนาคตทัง้หมดทีเ่กดิจาก 

การท าสญัญาและความสมัพันธท์างธรุกจิทีด่ าเนนิอยา่งตอ่เนือ่ง 

(การเรยีกรอ้งทีม่กีารประกัน) 

(2) จะตอ้งไมน่ าสนิคา้ทีเ่ก็บรักษาไวไ้ปจ าน าใหแ้กบ่คุคลทีส่ามหรอืถา่ยโอนใน

ลักษณะของการค ้าประกันกอ่นทีจ่ะมกีารช าระเงนิเต็มจ านวนตามการเรยีก 

รอ้งทีม่กีารประกัน ลกูคา้จะตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบในทันทเีป็นลายลักษณ์  -

อักษร หากและในขอบเขตทีส่นิคา้ทีเ่ป็นของเราไดต้กเป็นของบคุคลทีส่าม 

(3) หากลกูคา้ละเมดิสญัญา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีทีไ่มช่ าระเงนิทีถ่งึ 

ก าหนดตามราคาซือ้ เราจะมสีทิธิเ์พกิถอนสัญญา (ตัวอยา่งเชน่ ตามขอ้ 

ก าหนดตามกฎหมาย) และ/หรอืเรยีกรอ้งขอรับสนิคา้ทีเ่ก็บรักษาไวค้นื 

การเรยีกรอ้งขอใหส้ง่สนิคา้คนืจะไมร่วมถงึการแถลงการณ์เพกิถอนสญัญา

ในเวลาเดยีวกัน แตใ่นทางตรงกันขา้มแลว้ เราจะมสีทิธิเ์รยีกรอ้งใหส้ง่ 

สนิคา้คนืเทา่นัน้และสงวนสทิธิใ์นการเพกิถอนสัญญา หากลกูคา้ไมช่ าระ 

เงนิทีถ่งึก าหนดตามราคาซือ้แลว้ เราอาจอา้งสทิธิเ์หลา่นีห้ากเราได ้

ก าหนดเวลาการช าระเงนิทีส่มเหตสุมผลใหล้กูคา้ซึง่ไมส่มัฤทธิผ์ลมากอ่น

หนา้นี ้หรอืหากการก าหนดเวลาเชน่นัน้ไมจ่ าเป็นตามขอ้ก าหนด 

ตามกฎหมาย 

(4) ลกูคา้มสีทิธิท์ีจ่ะขายตอ่ และ/หรอืด าเนนิการกับสนิคา้ทีเ่ก็บรักษาไว ้

ในการด าเนนิธรุกจิตามปกต ิในกรณีนี ้จะน าขอ้ก าหนดตอ่ไปนีไ้ปใช ้

บังคับเพิม่เตมิ 

1. การยดึหน่วงสทิธใินสนิคา้จะครอบคลมุมลูคา่เต็มของสนิคา้ ซึง่เป็นผล 

มาจากการด าเนนิการ การผสม หรอืผสานรวมของสนิคา้ของเรา โดยใน 

กรณีนัน้จะถอืวา่เราเป็นผูผ้ลติ หากในกรณีของการด าเนนิการ การผสม 

หรอืผสานรวมของสนิคา้ของเรากับสนิคา้ของบคุคลทีส่าม สทิธิใ์นการ 

ครอบครองของบคุคลทีส่ามยังคงมผีลใชบ้ังคับ เราจะไดก้รรมสทิธิใ์น 

การครอบครองรว่มกันตามสดัสว่นในมลูคา่ของสนิคา้ทีไ่ดถ้กูด าเนนิการ 

ผสม หรอืผสานรวมดังทีร่ะบไุวใ้นใบแจง้หนี้ ในกรณีอืน่ทัง้หมด จะน า 

ขอ้ก าหนดเดยีวกันนีม้าใชบ้ังคับกับผลติภัณฑส์ดุทา้ย เชน่เดยีวกับ 

สนิคา้ทีเ่ก็บรักษาไว ้

2. โดยนัยนี ้ลกูคา้โอนสทิธิใ์หเ้รา โดยใชว้ธิกีารค ้าประกันดว้ยหลักทรัพย ์

ในการเรยีกรอ้งทัง้หมดจากบคุคลทีส่ามทีเ่กดิจากการขายตอ่สนิคา้หรอื

ผลติภัณฑ ์ไมว่า่จะในราคาเต็มจ านวนหรอืในสดัสว่นทีเ่ราอาจจะเป็น 

เจา้ของรว่มตามความในวรรคกอ่น เรายอมรับการโอนสทิธิ ์ขอ้ผกูพัน 

ตามสญัญาของลกูคา้ทีไ่ดก้ลา่วถงึในหมวด ก. § 6 ขอ้ 2. 

ดา้นบนจะน าไปใชบ้ังคับในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการโอนสทิธิใ์นการเรยีก 

รอ้งดว้ยเชน่กัน 

3. นอกเหนอืจากเราแลว้ ลกูคา้ยังคงไดร้ับอนุญาตใหใ้ชส้ทิธิใ์นการ 

เรยีกรอ้ง เรารับรองวา่จะไมใ่ชส้ทิธิใ์นการเรยีกรอ้งตราบใดทีล่กูคา้ช าระ 

เงนิใหแ้กเ่ราตามขอ้ผกูพันตามสัญญาอยา่งครบถว้น ไมผ่ดินัดการ 

ช าระเงนิ ไมไ่ดย้ืน่ขอด าเนนิการเริม่ตน้การมหีนีส้นิลน้พน้ตัวตอ่ศาล 

และไมข่าดความสามารถในการช าระเงนิอืน่ ๆ อยา่งไรก็ตาม หากม ี

กรณีเชน่นีเ้กดิขึน้ เราสามารถเรยีกรอ้งใหล้กูคา้แจง้ใหเ้ราทราบเกีย่วกับ 

การโอนสทิธิใ์นการเรยีกรอ้งและลกูหนีข้องลกูคา้ จัดหาขอ้มลูทัง้หมด 

ทีจ่ าเป็นในการเรยีกเก็บเงนิ มอบเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนแจง้ให ้

ลกูหนีท้ราบ (บคุคลทีส่าม) เกีย่วกับการโอนสทิธินั์น้ 

4. หากมลูคา่ของหลักทรัพยค์ ้าประกันทีจ่ะไดร้ับนัน้มมีลูคา่สงูกวา่ 10% 

ของจ านวนเงนิทีเ่ราเรยีกรอ้งใหช้ าระ เราจะปลดปลอ่ยหลักทรัพยค์ ้า 

ประกันตามทีเ่ราเลอืกตามการรอ้งขอของลกูคา้ 

(5) ลกูคา้จะตอ้งดแูลสนิคา้ทีเ่ก็บรักษาไวด้ว้ยความระมัดระวงั ตามการรอ้งขอ 

ของเรา ลกูคา้จะตอ้งท าประกันภัยสนิคา้ทีเ่ก็บรักษาไวใ้นจ านวนเงนิที ่

เพยีงพอดว้ยคา่ใชจ้า่ยของตนเอง โดยอยา่งนอ้ยทีส่ดุใหท้ าประกันความ 

เสยีหายจากเพลงิไหม ้น ้า และการลักทรัพยท์ีม่ลูคา่ของใหม่ หากจ าเป็น 

ตอ้งท างานซอ่มบ ารงุและตรวจสอบ ลกูคา้จะตอ้งด าเนนิการตามระยะเวลา 

ทีเ่หมาะสมและดว้ยคา่ใชจ้า่ยของลกูคา้เอง 

(6) หากการมผีลบังคับไดต้ามกฎหมายของการสงวนสทิธิน์ีข้ ึน้อยูก่ับการจด 

ทะเบยีน ตัวอยา่งเชน่ ในทะเบยีนสาธารณะในประเทศของลกูคา้ เราจะม ี

สทิธิแ์ละไดร้ับอนุญาตจากลกูคา้ในการจดทะเบยีนนีด้ว้ยคา่ใชจ้่ายของ 

ลกูคา้เอง ลกูคา้มหีนา้ทีร่ับผดิชอบในการใหค้วามรว่มมอืทัง้หมดทีจ่ าเป็น 

ส าหรับการจดทะเบยีนโดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ย  

§ 7 ขอ้ผกูพนัตำมสญัญำของลกูคำ้ในกำรใหค้วำมรว่มมอื 

(1) ลกูคา้จะตอ้งใหค้วามชว่ยเหลอืเราและพนักงานของเราตามปกตวิสิยัใน 

ขอบเขตทีส่มเหตสุมผล หากเราจะตอ้งจัดหางานหรอืการบรกิารที ่

เกีย่วขอ้งกับโครงการโดยใชพ้นักงานของเราทีบ่รษัิทของลกูคา้ อาจ 

จ าเป็นตอ้งเพิม่การชว่ยเหลอืตามการรอ้งขอของเราในการจัดหอ้งท างาน 

และสถานท างาน ซึง่มคีอมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะและโทรศัพท ์คา่ใชจ้า่ย 

ดังกลา่วจะตอ้งตกเป็นภาระของลกูคา้แตเ่พยีงผูเ้ดยีว  

(2) ลกูคา้จะตอ้งจัดเตรยีมวสัดอุปุกรณ์ ขา่วสาร และขอ้มลูทีเ่ราจ าเป็นตอ้งใช ้

ในการใหบ้รกิารใหแ้กเ่รา ขอ้มลูและอปุกรณ์เก็บขอ้มลูจะตอ้งปราศจาก 

ขอ้บกพรอ่งทางเทคนคิ หากตอ้งปฏบิัตติามระเบยีบขอ้บังคบัพเิศษทาง 

กฎหมายหรอืความปลอดภัยในการปฏบิัตงิานทีบ่รเิวณสถานทีข่องลกูคา้ 

ลกูคา้จะตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบเกีย่วกับประเด็นนีก้อ่นทีเ่ราจะใหบ้รกิารของ 

เรา 

(3) ทัง้นีจ้ะไมร่วมค าสัง่ในการด าเนนิงานทีเ่ป็นรูปธรรมในการใหบ้รกิารของเรา

จากลกูคา้ทีแ่จง้ใหพ้นักงานของเราทราบ เวน้เสยีแตว่า่ค าสัง่นัน้มคีวาม 

จ าเป็นซึง่เกีย่วขอ้งกับขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภัยและระเบยีบขอ้บังคับ 

ในการปฏบิัตงิานในบรษัิทของลกูคา้ จะตอ้งไมม่อบค าสัง่เกีย่วกับค าถาม 

ตา่ง ๆ เกีย่วกับการท างานหรอืการใหบ้รกิารทีเ่ราจะจัดหานัน้ใหแ้ก่ 

พนักงานทีเ่ราไดม้อบหมายใหด้ าเนนิงาน แตจ่ะตอ้งมอบค าสัง่นัน้ใหแ้ก ่

ผูต้ดิตอ่ซึง่เราไดแ้จง้ชือ่ไวส้ าหรับการด าเนนิการในโครงการนี ้เราท าการ 

ตัดสนิใจอยา่งอสิระเสมอเกีย่วกับมาตรการทีจ่ าเป็นภายในขอบเขตของขอ้

ผกูพันในการด าเนนิงานของเรา 

(4) อาจมขีอ้ผกูพันตามสัญญาทีเ่ป็นรปูธรรมเพิม่เตมิในการใหค้วามรว่มมอืใน 

ภาคผนวกทีแ่นบมากับใบยนืยันการสัง่ซือ้ของเราหรอืขอ้เสนอของเรา 

§ 8 ควำมรบัผดิตอ่ควำมบกพรอ่งและควำมรบัผดิท ัว่ไป  

(1) การเรยีกรอ้งเนือ่งจากความบกพรอ่งทีม่รีะยะเวลาจ ากัดตอ่สนิคา้และ 
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บรกิารของเราจะเป็นไปตามความในพระราชบัญญัตกิารจ ากัดสทิธิต์าม 

กฎหมาย (Limitation Act) (Cap. 163)  

(2) การเรยีกรอ้งโดยลกูคา้ส าหรับการด าเนนิงานหลังการบรกิารเนือ่งมาจาก 

ความบกพรอ่งในการบรกิารหรอืสนิคา้ทีเ่ราไดจั้ดหาใหนั้น้จะตอ้งเป็นไป 

ตามขอ้ก าหนดตอ่ไปนี:้ 

1. หากสนิคา้ทีไ่ดจั้ดหาใหม้คีวามบกพรอ่ง ในขัน้แรกนัน้ เราอาจเลอืกวา่ 

จะจัดหาการด าเนนิการก าจัดความบกพรอ่งหลังการบรกิาร (การแกไ้ข 

ขอ้บกพรอ่ง) หรอืจัดหาสนิคา้ทีป่ราศจากขอ้บกพรอ่งใหแ้ทน (การสง่ 

มอบสนิคา้ทดแทน) โดยไมม่กีารตัดสทิธิใ์นการปฏเิสธทีจ่ะรับการ 

ด าเนนิงานหลังการบรกิารในประเภททีไ่ดเ้ลอืกภายใตร้ะเบยีบขอ้บังคับ 

ตามกฎหมาย 

2. เรามสีทิธิท์ีจ่ะด าเนนิการเพิม่เตมิโดยขึน้อยูก่ับการช าระเงนิทีถ่งึก าหนด

ช าระตามราคาซือ้ของลกูคา้ อยา่งไรก็ตาม ลกูคา้จะมสีทิธิใ์นการยดึ 

หน่วงเงนิสว่นหนึง่จากราคาซือ้ไว ้ซึง่เป็นจ านวนเงนิทีส่มเหตสุมผลตอ่ 

ความบกพรอ่ง 

3. ลกูคา้จะตอ้งใหเ้วลาและโอกาสแกเ่ราตามความจ าเป็นเพือ่ใหด้ าเนนิการ

เพิม่เตมิในสว่นทีเ่รายังตดิคา้งอยู ่โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการสง่มอบ 

สนิคา้ทีไ่ดร้ับการรอ้งเรยีนเพือ่วตัถปุระสงคข์องการตรวจสอบการใชง้าน 

ในกรณีของการสง่มอบสนิคา้ทดแทน ลกูคา้จะตอ้งสง่คนืสนิคา้ที ่

บกพรอ่งกลับมาใหเ้รา (ตัวอยา่งเชน่ เป็นไปตามขอ้ก าหนดตาม 

กฎหมาย) 

4. เราจะมสีทิธิท์ีจ่ะด าเนนิการแกไ้ขความบกพรอ่ง ณ บรเิวณสถานทีข่อง 

ลกูคา้  

5. เราจะรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นในการตรวจสอบและการด าเนนิงาน 

หลังการบรกิาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่คา่ใชจ้า่ยในการขนสง่ การเดนิทาง 

แรงงาน และวัสด ุโดยมเีงือ่นไขวา่ความบกพรอ่งนัน้จะตอ้งเกดิขึน้จรงิ  

6. ในกรณีของการจัดหาสนิคา้ จะน าขอ้ก าหนดตอ่ไปนีม้าใช:้  

หากลกูคา้ไดต้ดิตัง้สนิคา้ทีม่คีวามบกพรอ่งเขา้กับหรอืตดิกับอกี 

ผลติภัณฑห์นึง่ตามประเภทและการใชง้านตามวตัถปุระสงคข์อง 

ผลติภัณฑนั์น้ เราจะช าระคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นคนืใหแ้กล่กูคา้ในการถอด 

สนิคา้ทีม่คีวามบกพรอ่งและการตดิตัง้หรอืการเชือ่มตอ่ผลติภัณฑท์ี ่

ปราศจากความบกพรอ่งซึง่ไดร้ับการซอ่มแซมหรอืสง่มอบ  

7. ลกูคา้จะรับภาระในการออกคา่ใชจ้า่ยส าหรับการแกไ้ขความบกพรอ่ง 

หรอืการสง่มอบหลังการบรกิาร ซึง่เกดิขึน้เนื่องมาจากการเคลือ่นยา้ย 

สนิคา้ทีไ่ดซ้ือ้ออกไปยังสถานทีอ่ืน่นอกเหนือจากส านักงานทีจ่ด 

ทะเบยีนหรอืสถานทีด่ าเนนิธรุกจิของลกูคา้ภายหลังการสง่มอบ  

8. หากปรากฏวา่การรอ้งขอใหท้ าการแกไ้ขความบกพรอ่งของลกูคา้ไม่ 

สมเหตสุมผลแลว้ 

เราสามารถรอ้งขอใหล้กูคา้ช าระเงนิคนืแก่เราส าหรับคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

(3) ในกรณีของการจัดหาสนิคา้: 

การเรยีกรอ้งของลกูคา้ตอ่ความบกพรอ่ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเรยีกรอ้ง 

ใหด้ าเนนิงานหลังการบรกิาร การเพกิถอนสัญญา การลดราคา และการ 

จา่ยคา่ชดเชยส าหรับความเสยีหายตา่ง ๆ นัน้จะตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการ 

สนันษิฐานวา่ลกูคา้ไดต้รวจสอบและรายงานความบกพรอ่งนัน้แลว้ หากได ้

คน้พบความบกพรอ่งในระหวา่งการตรวจสอบหรอืในภายหลัง จะตอ้ง 

รายงานความบกพรอ่งนัน้ใหเ้ราทราบในทันทใีนรปูแบบของขอ้ความ 

(ตัวอยา่งเชน่ จดหมาย โทรสาร อเีมล หรอืในพอรต์ทัลส าหรับลกูคา้ที ่

https://my.groz-beckert.com) เราจะพจิารณาวา่มกีารรายงานทันท ี

หากไดย้ืน่รายงานภายใน 10 วันนับจากวันทีค่น้พบความบกพรอ่ง โดยใน 

การยืน่สง่รายงานนัน้จะตอ้งใหม้เีวลาเพยีงพอทีจ่ะสามารถด าเนนิการให ้

เสร็จสิน้ภายในก าหนดเวลา 

โดยไมค่ านงึถงึขอ้ผกูพันในการตรวจสอบและรายงานความบกพรอ่ง 

ลกูคา้จะตอ้งรายงานความบกพรอ่งทีเ่ห็นไดอ้ยา่งชดัแจง้ (รวมถงึการ 

สง่มอบสนิคา้ทีไ่มถ่กูตอ้งและการสง่มอบสนิคา้ไมค่รบตามจ านวน) ในรปู 

แบบของขอ้ความ (ตัวอยา่งเชน่ จดหมาย โทรสาร อเีมล หรอืในพอรต์ทัล 

ส าหรับลกูคา้ที ่https://my.groz-beckert.com) ภายในสบิวนันับจาก 

วนัทีส่ง่มอบสนิคา้ โดยในการยืน่สง่รายงานนัน้จะตอ้งใหม้เีวลาเพยีงพอที ่

จะสามารถด าเนนิการใหเ้สร็จสิน้ภายในก าหนดเวลา หากลกูคา้เพกิเฉยตอ่ 

การตรวจสอบ และ/หรอืการรายงานความบกพรอ่งทีเ่หมาะสม เราจะไมร่ับ 

ผดิตอ่ความบกพรอ่งทีไ่มไ่ดร้ายงาน ทัง้นี ้จะไมน่ าขอ้ก าหนดนีไ้ปใช ้

บังคับหากเราไดฉ้อ้ฉลและปกปิดความบกพรอ่งนัน้ 

 

(4) ลกูคา้สามารถเรยีกรอ้งคา่ชดเชยไดใ้นกรณีต่อไปนีเ้ทา่นัน้:  

1. ส าหรับความเสยีหายทีเ่ป็นผลมาจาก 

- การละเมดิโดยเจตนาหรอืโดยประมาทอยา่งรา้ยแรงในหนา้ทีใ่นสว่น

ของเรา หรอื  

- การละเมดิโดยเจตนาหรอืโดยประมาทอยา่งรา้ยแรงทีก่ระท าโดยตัว

แทนทางกฎหมาย ผูบ้รหิาร หรอืตัวแทนคนใดคนหนึง่ของเรา 

จากขอ้ผกูพันทีไ่มเ่ป็นสาระส าคัญของสญัญา (ขอ้ผกูพันตามสัญญา 

พืน้ฐาน [cardinal obligations]) และไมใ่ชข่อ้ผกูพันหลักหรอืรองทีเ่กีย่ว 

เนือ่งกับความบกพรอ่งของการสง่มอบหรอืการใหบ้รกิารของเรา 

2. จากความเสยีหายทีเ่ป็นผลมาจากการละเมดิขอ้ผกูพันตามสญัญาใน 

สว่นทีม่สีาระส าคัญ (ขอ้ผกูพันตามสัญญาพืน้ฐาน) โดยเจตนาหรอืโดย 

ประมาท ในสว่นของเรา ในสว่นของตัวแทนทางกฎหมาย ผูบ้รหิาร หรอื 

ตัวแทนคนใดคนหนึง่ของเรา ขอ้ผกูพันตามสญัญาในสว่นทีม่สีาระ 

ส าคัญ (ขอ้ผกูพันตามสัญญาพืน้ฐาน) ทีอ่ยูภ่ายในความหมายของ 

หัวขอ้ยอ่ย (4) 1. และ 2. ดา้นบนเป็นขอ้ผกูพันตามสญัญาทีจ่ าเป็น 

อยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งด าเนนิการใหค้รบถว้นสมบรูณ์ในการปฏบิัตติามสญัญา

ทีเ่หมาะสม และถอืเป็นการปฏบิัตติามสญัญาทีต่ามปกตแิลว้ลกูคา้ 

สามารถไวว้างใจได ้

3. นอกจากนี้ เราจะรับผดิตอ่ความเสยีหายเนือ่งมาจากการละเมดิขอ้ 

ผกูพันตามกฎมายโดยประมาทหรอืโดยเจตนาในกรณีของความขาดตก

บกพรอ่งของสนิคา้หรอืบรกิารของเรา (ขอ้ผกูพันตามสัญญาในการ 

ด าเนนิงานหลังการบรกิารหรอืขอ้ผกูพันตามสญัญารอง) และ 

4. ความเสยีหายใด ๆ ทีต่กอยูใ่นขอบเขตของการรับประกัน (ขอ้ผกูมัด) 

หรอืการรับประกันคณุภาพ หรอืความทนทานทีเ่ราไดแ้จง้โดยชดัแจง้ 

(5) ในกรณีของการละเมดิขอ้ผกูพันตามสัญญาทีเ่ป็นสาระส าคัญโดยประมาท

ตามปกตทิั่วไป จ านวนเงนิชดเชยในการรับผดินีจ้ะจ ากัดตอ่ความเสยีหาย 

ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้โดยปกตแิละสามารถคาดการณ์ไดส้ าหรับเรา ณ เวลา 

ทีท่ าสญัญา โดยมเีงือ่นไขวา่ไดด้ าเนนิการดว้ยความระมัดระวงัตามสมควร 

(6) การเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทีม่รีะยะเวลาจ ากัดจากลกูคา้ในกรณีของการ 

ละเมดิขอ้ผกูพันตามสญัญาอันเป็นสาระส าคัญโดยประมาทตามปกตทิั่วไป

จะเป็นไปตามความในพระราชบัญญัตกิารจ ากัดสทิธิต์ามกฎหมาย 

(Limitation Act) (Cap. 163) 

(7) การเรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากเราทีเ่กดิขึน้จากความรับผดิตามกฎหมายที ่

บังคับนัน้ไมไ่ดร้ับผลกระทบจากขอ้ก าหนดดา้นบนของ § 8 นี ้และมผีล 

บังคับใชต้ามทีก่ฎหมายอนุญาตภายในการจ ากัดระยะเวลาตามกฎหมาย 

(8) สทิธิข์องลกูคา้ในกรณีทีไ่ดม้กีารเรยีกรอ้งสทิธิจ์ากลกูคา้หรอืลกูคา้ของตน

ในหว่งโซอ่ปุทานจะไมไ่ดร้ับผลกระทบตามความในพระราชบัญญัตกิาร 

จ ากัดสทิธิต์ามกฎหมาย (Limitation Act) (Cap. 163) 

การจ ากัดระยะเวลาในการเรยีกรอ้งคา่เสยีหายตอ่เราของลกูคา้นัน้ได ้



 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                    
หนา้ 7 จาก 7 

ก าหนดไวใ้นพระราชบัญญัตกิารจ ากัดสทิธิต์ามกฎหมาย (Limitation Act) 

(Cap. 163)   

(9) หากบคุคลทีส่ามไดร้ับมอบหมายหนา้ทีใ่หท้ างานหรอืมสีว่นเกีย่วขอ้งใน 

สรา้งหรอืการตกลงสรา้งความสมัพันธเ์ชงิสัญญาขึน้ระหวา่งคูส่ญัญา 

การจ ากัดการรับประกันและความรับผดิทีไ่ดก้ลา่วถงึไวด้า้นบนจะน ามาใช ้

บังคับกับบคุคลทีส่ามดว้ยเชน่กัน 

§ 9 สทิธิใ์นทรพัยส์นิอุตสำหกรรม เครือ่งมอื โมเดล และแมพ่มิพ ์

(1) หากเราผลติตามแบบเขยีน โมเดล หรอืตัวอยา่ง หรอืขอ้ก าหนดเฉพาะ 

ของลกูคา้ ลกูคา้จะตอ้งตรวจสอบใหม้ั่นใจวา่การด าเนนิการเชน่นีไ้มไ่ด ้

ถอืเป็นการละเมดิสทิธิใ์นทรัพยส์นิอตุสาหกรรมของบคุคลทีส่าม กอ่นที ่

จะสัง่ซือ้สนิคา้กับเรา ลกูคา้มหีนา้ทีใ่นการตรวจสอบใหช้ดัเจนวา่ 

ผลติภัณฑท์ีไ่ดส้ัง่ซือ้นัน้ละเมดิสทิธิใ์นทรัพยส์นิของบคุคลทีส่ามหรอืไม ่

ในประเด็นนี ้ลกูคา้จะตอ้งจา่ยคา่ชดเชยใหแ้กเ่ราตอ่การเรยีกรอ้งคา่ 

เสยีหายใด ๆ จากบคุคลทีส่าม เวน้เสยีแตว่า่ลกูคา้ไมม่หีนา้ทีร่ับผดิชอบ 

ส าหรับการละเมดิสทิธิใ์นทรัพยส์นินัน้ หากบุคคลทีส่ามหา้มไมใ่หล้กูคา้ 

ผลติหรอืจัดหาสนิคา้โดยอา้งถงึสทิธิใ์นทรัพยส์นิอตุสาหกรรมทีบ่คุคลที ่

สามเป็นเจา้ของแลว้ เราจะมสีทิธิห์ยดุการท างานและเรยีกรอ้งใหช้ าระ 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้คนื โดยไมพ่จิารณาถงึสถานการณ์ทางกฎหมาย 

(2) หากเราผลติเครือ่งมอื แมพ่มิพ ์โมเดล หรอือปุกรณ์ทีค่ลา้ยคลงึกันเพือ่ 

วตัถปุระสงคข์องการจัดใหม้กีารสง่มอบหรอืการบรกิาร เราจะยดึหน่วง 

สทิธิใ์นอปุกรณ์นัน้ โดยจะมผีลใชบ้ังคับเชน่เดยีวกันหากเราเรยีกรอ้งให ้

ลกูคา้ช าระคา่ตอบแทนบางสว่นส าหรับการผลติเชน่นัน้ หากเราสง่ใบแจง้ 

หนีไ้ปยังลกูคา้เพือ่เรยีกเก็บเงนิส าหรับอปุกรณ์นัน้เต็มจ านวน และลกูคา้ 

ช าระเงนิส าหรับการผลติอปุกรณ์นัน้เต็มจ านวนแลว้ ความเป็นเจา้ของจะ 

ถกูสง่ตอ่ไปใหล้กูคา้ 

เราจะครอบครองอปุกรณ์นัน้ไวต้ราบใดทีเ่ราไดใ้หบ้รกิารแกล่กูคา้โดยใช ้

อปุกรณ์นัน้ 

§ 10  ขอ้ก ำหนดเบ็ดเตล็ด - กำรระงบัขอ้พพิำท กฎหมำยทีม่ผีลใช ้

บงัคบั ขอ้ก ำหนดในกำรแยกขอ้สญัญำสว่นทีเ่ป็นโมฆะออกจำก 

สว่นทีไ่มเ่ป็นโมฆะ  

(1) หากขอ้ก าหนดใด ๆ ในขอ้ตกลงและเงือ่นไขทั่วไปเหลา่นี้ หรอืขอ้ก าหนด 

ขอ้ใดขอ้หนึง่ทีอ่ยูภ่ายในกรอบของสญัญาฉบับอืน่ไมม่ผีลบังคับใชห้รอื 

กลายเป็นโมฆะแลว้ จะไมม่ผีลกระทบตอ่ความสมบรูณ์ของขอ้ก าหนดหรอื 

สญัญาอืน่ ๆ ทัง้หมด 

(2) ความสมัพันธเ์ชงิสัญญาและความสมัพันธเ์ชงิกฎหมายอืน่กับลกูคา้ของเรา

อยูภ่ายใตบ้ทบัญญัตขิองกฎหมายของสงิคโปร ์โดยยกเวน้อนุสัญญา 

สหประชาชาตวิา่ดว้ยสัญญาซือ้ขายสนิคา้ระหวา่งประเทศ (UN 

Convention on Contracts for the International Sale of Goods) 

(3) ขอ้พพิาทใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จาก หรอืในความเกีย่วเนือ่งกับขอ้ตกลงในการใช ้

งานเหลา่นี ้รวมถงึค าถามใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการมอียู ่ความสมบรูณ์ตาม 

กฎหมาย หรอืการสิน้สดุสัญญาระหวา่งลกูคา้และเราจะถกูสง่เขา้สู ่

กระบวนการพจิารณาและตัดสนิชีข้าดโดยอนุญาโตตลุาการทีด่ าเนนิการ 

โดยสถาบันอนุญาโตตลุาการระหวา่งประเทศแหง่สงิคโปร ์(Singapore 

International Arbitration Centre) ตามขอ้บังคับอนุญาโตตลุาการของ 

สถาบันอนุญาโตตลุาการระหวา่งประเทศแห่งสงิคโปรม์ผีลบงัคับใช ้ณ 

เวลานัน้ ซึง่ถอืวา่ขอ้บังคับนัน้รวมเขา้ไปในขอ้ก าหนดนี ้การพจิารณาคด ี

ของอนุญาโตตลุาการจะอยูใ่นสงิคโปร ์ศาลจะประกอบไปดว้ยอนุญาโต - 

ตลุาการสามทา่น ภาษาทีใ่ชใ้นการอนุญาโตตลุาการจะเป็นภาษาอังกฤษ 

ข. ขอ้ตกลงและเงือ่นไขพเิศษส ำหรบั 

กำรจดัหำสนิคำ้ 

§ 1  ขอบเขตของกำรใชบ้งัคบั 

เงือ่นไขพเิศษส าหรับการจัดหาสนิคา้ตอ่ไปนี้น าไปใชบ้ังคับเพิม่เตมิจาก 

เงือ่นไขทั่วไปภายใตห้มวด ก. ในสญัญาทกุฉบับทีท่ ากับลกูคา้เพือ่การ 

จัดหาสนิคา้ 

§ 2  ขอบเขตของกำรบรกิำร 

(1) เราจะท าประกันภัยการขนสง่สนิคา้ทีจ่ะสง่ออกไปใหล้กูคา้ตามการรอ้งขอที่

ชดัแจง้จากลกูคา้เทา่นัน้ โดยจะท าประกันภัยการขนสง่ในนามและเพือ่ 

ลกูคา้ 

(2) ขอ้ผกูพันตามสญัญาของเราครอบคลมุถงึการโอนกรรมสทิธิแ์ละการสละ 

สทิธิใ์นสนิคา้ทีซ่ ือ้ การประกอบ การตดิตัง้ หรอืการตัง้คา่ของสนิคา้ทีซ่ ือ้ 

ไมไ่ดเ้ป็นสว่นหนึง่ของขอ้ผกูพันตามกฎหมาย เวน้เสยีแตว่า่ไดต้กลงกัน 

อยา่งชดัแจง้  

§ 3  ขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิส ำหรบักำรจดัหำซอฟตแ์วร ์

(1) การสง่มอบและขอบเขตของการจัดหาสนิคา้ 

จะสง่มอบซอฟตแ์วร ์รวมถงึการแกไ้ขโปรแกรมในรปูแบบของรหัส 

จดุหมาย (object code) ทีบ่ันทกึไวใ้นอปุกรณ์บันทกึขอ้มลูมาตรฐานหรอื 

ทางออนไลนใ์นลักษณะของการดาวนโ์หลดจากเว็บไซต ์นอกจากนี ้

ขอบเขตของการสง่มอบยังรวมถงึเอกสารคูม่อืการใชง้าน เราจะสามารถ 

จัดหาเอกสารคูม่อืการใชง้านตามดลุพนิจิของเรา ไมว่า่จะอยูใ่นรปูแบบ 

ของคูม่อืการใชง้านหรอืในอปุกรณ์บันทกึขอ้มลู เวน้เสยีแตว่า่ไดต้กลง 

กันไวเ้ป็นอยา่งอืน่ระหวา่งลกูคา้และเรา การถา่ยโอนรหัสตน้ทาง (source 

code) ของซอฟตแ์วรไ์มถ่อืเป็นสว่นหนึง่ของขอ้ผกูพันตามสญัญา 

(2) สทิธิใ์นการใชซ้อฟตแ์วร ์

1. เงือ่นไขในการอนุญาตส าหรับการใชง้านซอฟตแ์วรท์ีเ่กีย่วขอ้งจะน าไป 

ใชบ้ังคับการมอบสทิธิใ์นการใชง้านซอฟตแ์วร ์

2. ลกูคา้จะไดร้ับสทิธิใ์นการใชง้านซอฟตแ์วรต์ามปกตโิดยไมจ่ ากัดเวลา 

เวน้เสยีแต่วา่ไดต้กลงกันไวเ้ป็นอยา่งอืน่ระหวา่งเราและลกูคา้ หากไมม่ ี

สญัญาฉบับอืน่ สทิธิใ์นการใชง้านจะท าใหลู้กคา้มสีทิธิใ์ชซ้อฟตแ์วรบ์น 

เครือ่งคอมพวิเตอรเ์พยีงเครือ่งเดยีว (ใบอนุญาตส าหรับผูใ้ชค้นเดยีว) 

หรอืใชซ้อฟตแ์วรบ์นเครือ่งจักรหรอืเซริฟ์เวอรเ์ครือ่งเดยีว โดยม ี

เงือ่นไขวา่ลกูคา้จะตอ้งตรวจสอบใหม้ั่นใจวา่การใชง้านซอฟตแ์วร/์การ 

เขา้ถงึซอฟตแ์วรต์อ่ใบอนุญาตนัน้อนุญาตใหม้ผีูใ้ชเ้พยีงคนเดยีวหรอืผู ้

ใชใ้นจ านวนทีไ่ดต้กลงกันไวใ้นเวลาเดยีวกัน 

3. ไมอ่นุญาตใหม้สีทิธิเ์พิม่เตมิ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่การผลติซ ้านอกเหนอืขอบเขตทีจ่ าเป็นส าหรับการใช ้

งานตามสัญญา ลกูคา้ไมม่สีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงซอฟตแ์วร ์ยกเวน้ 

สทิธิใ์นการแกไ้ขความผดิพลาด สทิธิใ์นการแกไ้ขความผดิพลาดที ่

กระท าโดยลกูคา้จะสามารถท าไดห้ากเราไดป้ฏเิสธทีจ่ะแกไ้ขหรอืการ

ด าเนนิการแกไ้ขความผดิพลาดกอ่นหนา้นีไ้มเ่ป็นผลส าเร็จ ลกูคา้ไดร้ับ 

อนุญาตใหท้ าส าเนาของซอฟตแ์วรเ์พือ่ส ารองขอ้มลู ตลอดจนท า 

ส าเนาทีอ่ยูภ่ายในขอบเขตของการส ารองขอ้มลูตามปกตเิพือ่ใหม้ั่นใจวา่

ซอฟตแ์วรใ์ชง้านไดต้ามวตัถปุระสงคท์ีเ่จตนา การแปลโปรแกรมยอ้น 

กลับ (decompilation) ของซอฟตแ์วรไ์ดร้ับอนุญาตใหท้ าไดต้ามความ 

ในพระราชบัญญัตลิขิสทิธิ ์(Copyright Act) (Cap. 63) 

4. ส าหรับการแกไ้ขโปรแกรมใด ๆ ทีไ่ดจั้ดหาให ้ลกูคา้ไดร้ับสทิธิใ์นการ 

ใชง้านทีล่กูคา้มสีทิธิใ์ชส้ าหรับโปรแกรมในเวอรช์นัเดมิ 

5. การตดิฉลากของซอฟตแ์วร ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประกาศลขิสทิธิ ์
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เครือ่งหมายการคา้ หมายเลขอนุกรม หรอืสิง่อืน่ทีค่ลา้ยคลงึกันนัน้ไม ่

อนุญาตใหถ้อด เปลีย่นแปลง หรอืดัดแปลงจนไมส่ามารถจดจ าได ้

§ 4  ขอ้ก ำหนดดำ้นกำรรบัประกนัเพิม่เตมิส ำหรบักำรจดัหำซอฟตแ์วร ์

(1) เราจะปฏบิัตใิหต้รงตามขอ้ผกูพันตามสัญญาเพือ่บรรเทาความบกพรอ่งโดย

การจัดใหม้กีารอัพเดทซอฟตแ์วรโ์ดยมกี าหนดการตดิตัง้อัตโนมัตเิป็น 

กจิวตัรส าหรับการดาวนโ์หลด และโดยการเสนอใหค้วามชว่ยเหลอืแก ่

ลกูคา้ทางโทรศัพทเ์พือ่แกไ้ขปัญหาดา้นการตดิตัง้ใด ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ 

(2) หากเราไมส่ามารถแกไ้ขความบกพรอ่งหรอืสง่มอบสนิคา้ทีป่ราศจากขอ้ 

บกพรอ่งไดใ้นภายหลัง เราจะจัดการแกปั้ญหาชัว่คราวใหแ้กล่กูคา้ การแก ้

ปัญหาชัว่คราวนีจ้ะถอืเป็นการด าเนนิงานเพิม่เตมิ โดยมเีงือ่นไขวา่วธิกีาร 

แกปั้ญหาชัว่คราวนัน้จะไม่น าไปสูค่วามบกพรอ่งทีม่นัียส าคัญของการ 

ท างานหรอืการประมวลผลของซอฟตแ์วร ์การแกปั้ญหาชัว่คราวเป็น 

หนทางแกปั้ญหาชัว่คราวส าหรับความผดิพลาดหรอืการท างานทีผ่ดิพลาด

โดยไมม่กีารแทรกแซงการท างานของรหัสตน้ทาง 

(3) ในกรณีทีต่อ้งท างานซ ้า 

เราจะปรับเอกสารของผูใ้ชใ้หเ้หมาะสมดว้ยหากจ าเป็น 

ค.  เง ือ่นไขพเิศษส ำหรบักำรท ำงำนบรกิำร: 

กำรตดิต ัง้ กำรซอ่มแซม บรกิำรซอ่มบ ำรงุ 

กำรปรบัใหเ้หมำะกบักำรใชง้ำนของลกูคำ้ 

กำรพฒันำซอฟตแ์วร ์

§ 1  ขอบเขตของกำรใชบ้งัคบั 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขพเิศษส าหรับการท างานบรกิารตอ่ไปนีม้ผีลบังคับใช ้

เพิม่เตมิจากขอ้ตกลงและเงือ่นไขทั่วไปภายใตห้มวด ก. ส าหรับสญัญาทกุ 

ฉบับทีท่ ากับลกูคา้ในการใหบ้รกิาร เชน่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การตดิตัง้ 

สนิคา้และอปุกรณ์อืน่ ๆ และการพัฒนาหรอืการปรับซอฟตแ์วรใ์หเ้หมาะ 

กับการใชง้านของลกูคา้ (น่ันคอื การปรับซอฟตแ์วรต์ามขอ้ก าหนดของ 

ลกูคา้) 

§ 2   เนือ้หำสำระของสญัญำ 

เนือ้หาสาระของสญัญานีเ้ป็นการใหบ้รกิารทีต่กลงรว่มกัน  

§ 3  กำรแตง่ต ัง้ผูจ้ดักำรโครงกำร 

(1) ทัง้เราและลกูคา้มหีนา้ทีใ่นการแตง่ตัง้ผูจั้ดการโครงการกอ่นทีจ่ะเริม่การท า

งาน ในกรณีตา่ง ๆ ทีต่กลงแยกกันอยา่งอสิระ ผูจั้ดการโครงการจะตกลง 

มาตรการตา่ง ๆ ทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏบิัตงิานของโครงการ หนา้ทีร่ับผดิ 

ชอบในการปฏบิัตงิานจะตกเป็นของเรา จะตอ้งแจง้ชือ่ของผูจั้ดการ 

โครงการเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคูส่ญัญาภายในระยะเวลาทีส่มเหตสุม

ผลหลังการท าสญัญา 

(2) ผูจั้ดการโครงการจะเขา้รว่มประชมุอยา่งสม ่าเสมอตามระยะเวลาทีต่กลง 

รว่มกันตามการด าเนนิงานของโครงการเพือ่เตรยีมความพรอ้ม ท าการ 

ตัดสนิใจ และบันทกึผลการตัดสนิใจทีจ่ าเป็นใด ๆ 

§ 4  กำรเปลีย่นแปลงในระหวำ่งกำรด ำเนนิงำน/ กำรบรหิำรกำรรอ้ง 

ขอใหท้ ำกำรเปลีย่นแปลง 

(1) ผูจั้ดการโครงการอาจเห็นพอ้งกับการเปลีย่นแปลงตา่ง ๆ โดยมคีวาม 

ยนิยอมรว่มกัน ขอ้ตกลงตา่ง ๆ จะตอ้งไดร้ับการบันทกึและลงนามโดย 

ผูจั้ดการโครงการของทัง้สองฝ่าย ตราบเทา่ทีไ่มม่กีารท าขอ้ตกลงเกีย่วกับ 

คา่ตอบแทน หรอืขอ้ตกลงในสญัญาอืน่ ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ก าหนดการ 

ตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการเปลีย่นแปลงทีต่กลงรว่มกัน การเปลีย่นแปลงนัน้ 

จะตอ้งด าเนนิการภายในกรอบของขอ้ตกลงในสัญญาจนถงึ ณ จดุนัน้ 

(2) หากคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายไมส่ามารถเห็นพอ้งตอ้งกันในสว่นของการเปลีย่น

แปลงทีร่อ้งขอโดยคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่แลว้ จะตอ้งด าเนนิการดังตอ่ 

ไปนี:้ 

ลกูคา้มสีทิธิท์ีจ่ะรอ้งขอใหเ้ราท าการเปลีย่นแปลงจนกวา่การเปลีย่นแปลง 

นัน้ไดร้ับการยอมรับ การรอ้งขอใหท้ าการเปลีย่นแปลงจะตอ้งแจง้ใหเ้รา 

ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เราจะตรวจสอบการรอ้งขอใหท้ าการเปลีย่น 

แปลง เราขอสงวนสทิธิใ์นการยอมรับการเปลีย่นแปลงทีล่กูคา้รอ้งขอตาม 

ดลุพนิจิของเรา และปัจจัยตา่ง ๆ ทีเ่ราจะพจิารณานัน้รวมถงึ การพจิารณา 

วา่การเปลีย่นแปลงทีร่อ้งขอนัน้สมเหตสุมผลส าหรับเราหรอืไมภ่ายในขอบ 

เขต ของศักยภาพในการปฏบิัตงิานของเรา เราจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบเป็น 

ลายลักษณ์อักษรภายใน 14 วันนับจากวันทีไ่ดร้ับการรอ้งขอใหท้ าการ 

เปลีย่นแปลงวา่: 

- การรอ้งขอใหท้ าการเปลีย่นแปลงนัน้ไดร้ับการยอมรับและจะด าเนนิ

การภายใตข้อ้ตกลงเดมิของสญัญา 

- การรอ้งขอใหท้ าการเปลีย่นแปลงนัน้ไดม้ผีลกระทบตอ่ขอ้ก าหนดใน

สญัญา ตัวอยา่งเชน่ ราคา ก าหนดเสน้ตายของการปฏบิัตงิาน 

เป็นตน้ ในกรณีนี้ เราจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบถงึเงือ่นไขตา่ง ๆ วา่การ 

เปลีย่นแปลงนัน้ทีส่ามารถท าได ้

การเปลีย่นแปลงจะสามารถด าเนนิการไดห้ากลกูคา้ยอมรับการ 

เปลีย่นแปลงตามเงือ่นไขทีเ่ราไดแ้จง้ภายใน 14 วนัหลังจากทีไ่ด ้

รับการแจง้เทา่นัน้ 

- การตรวจสอบความเป็นไปไดข้องการรอ้งขอใหท้ าการเปลีย่นแปลง

จะรวมถงึการท างานเพิม่เตมิ: ในกรณีนี ้เราสามารถท าการตรวจ 

สอบการรอ้งขอใหท้ าการเปลีย่นโดยขึน้อยูก่บัการช าระเงนิของ 

ลกูคา้ส าหรับงานทีเ่กีย่วขอ้ง ในกรณีเชน่นี ้เราจะมหีนา้ทีร่ับผดิชอบ 

ในการแจง้ใหล้กูคา้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกีย่วกับระยะเวลาที่

จ าเป็นตอ้งใช ้ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยในการตรวจสอบ เราจะไมถ่อืวา่ 

ลกูคา้ไดอ้อกค าสัง่ใหด้ าเนนิการตรวจสอบจนกวา่ลกูคา้จะไดแ้จง้ให ้

เราทราบเพือ่ด าเนนิการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร 

- การรอ้งขอใหท้ าการเปลีย่นแปลงจะถกูปฏเิสธ 

หากเราไมต่อบการรอ้งขอใหท้ าการเปลีย่นแปลงภายใน 14 วนันับจาก 

วนัทีไ่ดร้ับค ารอ้งแลว้ จะถอืวา่การรอ้งขอใหท้ าการเปลีย่นแปลงนัน้ถกู 

ปฏเิสธ 

(3) ในการปฏบิัตงิาน เราปฏบิัตติามวธิกีารทดสอบทีไ่ดร้ับการยอมรบัโดย 

ทั่วไป ตลอดจนระเบยีบขอ้บังคับตามกฎหมายทีม่ผีลใชบ้ังคับ หาก 

ระเบยีบขอ้บังคบัตามกฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บังคับอืน่ ๆ เปลีย่นแปลงไป 

หลังการท าสญัญา หากมกีารบังคับใชร้ะเบยีบขอ้บังคบัใหม ่หรอืหากขอ้ 

ก าหนดใหมห่รอืขอ้ก าหนดทีเ่ปลีย่นแปลงแกไ้ขมผีลกระทบตอ่การด าเนนิ 

งานตามสัญญาของเรา ตัวอยา่งเชน่ จากเอกสารส าหรับผูผ้ลติ มาตรฐาน 

ของโรงงาน หรอืการประเมนิความเสีย่งทีไ่ดย้ืน่สง่ แกไ้ขในภายหลัง หรอื 

เอกสารทีจั่ดท าขึน้ใหม ่และหากลกูคา้ไดแ้จง้ใหเ้ราทราบภายในระยะ 

เวลาทีส่มเหตสุมผลแลว้ เราจะน าขอ้ก าหนดเหลา่นีไ้ปพจิารณาใหม้ากที ่

สดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้จะท าการปรับคา่ตอบแทนทีต่กลงในสญัญาการให ้

บรกิารหรอืค าสัง่ตา่ง ๆ ส าหรับการใหบ้รกิารตามดลุพนิจิทีส่มเหตสุมผล 

ของเรา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เราจะพจิารณาเกีย่วกับคา่ใชจ้า่ยของ 

ขอ้ก าหนดทีเ่ปลีย่นแปลงส าหรับการทดสอบ บคุลากร และ/หรอืเครือ่งมอื 

ทีใ่ชแ้ลว้หรอืเครือ่งมอืใหม ่

§ 5  กำรตรวจรบังำน 

งานจะถกูสง่มอบหลังจากทีด่ าเนนิงานเสร็จสมบรูณ์ หากการสง่มอบงาน 

ถกูตัดออกไปเนือ่งมาจากลักษณะของงาน จะมกีารแจง้ใหท้ราบถงึการ 

เสร็จสิน้การด าเนนิงาน งานจะพรอ้มส าหรับการตรวจรับงานหลังจาก 

เสร็จสิน้การด าเนนิงานและสง่มอบงาน หรอืหากการสง่มอบงานถกูตัด 
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ออกไปเนือ่งมาจากลักษณะของ งานนัน้ การตรวจรับงานจะสามารถท า 

ไดห้ลังการแจง้ถงึการเสร็จสิน้การ ด าเนนิงาน ลกูคา้จะตอ้งตรวจรับงาน 

ทีด่ าเนนิการเสร็จสิน้แลว้ภายในระยะเวลาทีไ่ดต้กลงกันไว ้หรอืมฉิะนัน้ 

ภายในระยะเวลาทีส่มเหตุสมผล แตอ่ยา่งนอ้ยทีส่ดุตอ้งอยูภ่ายในระยะ 

เวลาสองสปัดาหห์ลังจากทีส่ง่มอบงาน หรอืหากการสง่มอบงานถกูตัด 

ออกไปเนือ่งมาจากประเภทของงานแลว้ การตรวจรับงานจะตอ้งท าภาย 

ในระยะเวลาสองสปัดาหห์ลังจากทีด่ าเนนิงานเสร็จสิน้ ระยะเวลานีเ้ร ิม่จาก 

การแจง้เป็นลายลักษณ์อักษรจากเราไปยังลกูคา้วา่งานไดเ้สร็จสิน้แลว้ 

งานนัน้จะถอืวา่ไดร้ับการยอมรับเมือ่ระยะเวลาในการตรวจรับงานทีไ่ดต้กลง

กันไวส้ ิน้สดุลงหากลกูคา้ไมไ่ดแ้จง้รับงานเป็นลายลักษณ์อักษร หรอืแจง้ 

ใหเ้ราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรวา่จะตอ้งท าการแกไ้ขความบกพรอ่งใด 

บา้ง เราจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบถงึผลสบืเนือ่งทางกฎหมายนีเ้มือ่แจง้ให ้

ลกูคา้ทราบวา่การด าเนนิงานเสร็จสิน้หรอืเมือ่สง่มอบงาน 

§ 6  ขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิเกีย่วกบักำรพฒันำซอฟตแ์วร ์

(1) การจัดหาซอฟตแ์วร ์

ซอฟตแ์วร ์รวมถงึการแกไ้ขโปรแกรม จะไดร้ับการจัดหาในรปูแบบของ 

รหัสจดุหมาย (object code) บนอปุกรณ์เก็บขอ้มลูมาตรฐานหรอืทาง 

ออนไลนใ์นรปูแบบของการดาวนโ์หลดจากเว็บไซต ์นอกจากนี้ ขอบเขต 

ของการสง่มอบยงัรวมถงึเอกสารคูม่อืการใชง้าน เราจะสามารถจัดหา 

เอกสารคูม่อืการใชง้านตามดลุพนิจิของเรา ไมว่า่จะอยูใ่นรปูแบบของคูม่อื 

การใชง้านหรอืในอปุกรณ์บันทกึขอ้มลู เวน้เสยีแตว่า่ไดต้กลงกันไวเ้ป็น 

อยา่งอืน่ระหวา่งลกูคา้และเรา การถา่ยโอนรหัสตน้ทางของซอฟตแ์วรห์รอื 

เอกสารการพัฒนาซอฟตแ์วรไ์มไ่ดเ้ป็นสว่นหนึง่ของขอ้ผกูพันตามสญัญา 

เวน้เสยีแต่วา่ไดต้กลงกันเป็นอยา่งอืน่ 

(2) สทิธิใ์นการใชซ้อฟตแ์วร ์

1. ลกูคา้จะไดร้ับสทิธิใ์นการใชง้านซอฟตแ์วรต์ามปกตโิดยไมจ่ ากัดเวลา 

เวน้เสยีแต่วา่ไดต้กลงกันไวเ้ป็นอยา่งอืน่ระหวา่งเราและลกูคา้ หากไมม่ ี

สญัญาฉบับอืน่ สทิธิใ์นการใชง้านจะท าใหลู้กคา้มสีทิธิใ์ชซ้อฟตแ์วรบ์น 

เครือ่งคอมพวิเตอรเ์พยีงเครือ่งเดยีว (ใบอนุญาตส าหรับผูใ้ชค้นเดยีว) 

หรอืใชซ้อฟตแ์วรบ์นเครือ่งจักรหรอืเซริฟ์เวอรเ์ครือ่งเดยีว โดยม ี

เงือ่นไขวา่ลกูคา้จะตอ้งตรวจสอบใหม้ั่นใจวา่การใชง้านซอฟตแ์วร/์การ 

เขา้ถงึซอฟตแ์วรต์อ่ใบอนุญาตนัน้อนุญาตใหม้ผีูใ้ชเ้พยีงคนเดยีวหรอืผู ้

ใชใ้นจ านวนทีไ่ดต้กลงกันไวใ้นเวลาเดยีวกัน 

2. ไมอ่นุญาตใหม้สีทิธิเ์พิม่เตมิ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่การผลติซ ้านอกเหนอืขอบเขตทีจ่ าเป็นส าหรับการใช ้

งานตามสัญญา ลกูคา้ไมม่สีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงซอฟตแ์วร ์ยกเวน้ 

สทิธิใ์นการแกไ้ขความผดิพลาด สทิธิใ์นการแกไ้ขความผดิพลาดที ่

กระท าโดยลกูคา้จะสามารถท าไดห้ากเราไดป้ฏเิสธทีจ่ะแกไ้ขหรอืการ

ด าเนนิการแกไ้ขความผดิพลาดกอ่นหนา้นีไ้มเ่ป็นผลส าเร็จ 

ลกูคา้ไดร้ับอนุญาตใหท้ าส าเนาของซอฟตแ์วรเ์พือ่ส ารองขอ้มลู 

ตลอดจนท าส าเนาทีอ่ยูภ่ายในขอบเขตของการส ารองขอ้มลูตามปกตเิพื่

อใหม้ั่นใจวา่ซอฟตแ์วรใ์ชง้านไดต้ามวตัถปุระสงคท์ีเ่จตนา 

การแปลโปรแกรม ยอ้นกลับ (decompilation) 

ของซอฟตแ์วรไ์ดร้ับอนุญาตใหท้ าได ้

ตามความในพระราชบัญญัตลิขิสทิธิ ์(Copyright Act) (Cap. 63) 

3. ส าหรับการแกไ้ขโปรแกรมใด ๆ ทีไ่ดจั้ดหาให ้

ลกูคา้ไดร้ับสทิธิใ์นการใชง้านทีล่กูคา้มสีทิธิใ์ชส้ าหรับโปรแกรมใน 

เวอรช์นัเดมิ 

4. การตดิฉลากของซอฟตแ์วร ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประกาศลขิสทิธิ ์

เครือ่งหมายการคา้ หมายเลขอนุกรม หรอืสิง่อืน่ทีค่ลา้ยคลงึกันนัน้ 

ไมอ่นุญาตใหถ้อด เปลีย่นแปลง หรอืดัดแปลงจนไมส่ามารถจดจ าได ้

§ 7  ขอ้ก ำหนดดำ้นกำรรบัประกนัเพิม่เตมิส ำหรบักำรจดัหำซอฟตแ์วร ์

(1) เราจะปฏบิัตใิหต้รงตามขอ้ผกูพันตามสัญญาเพือ่บรรเทาความบกพรอ่งโดย

การจัดใหม้กีารอัพเดทซอฟตแ์วรโ์ดยมกี าหนดการตดิตัง้อัตโนมัตเิป็น 

กจิวตัรส าหรับการดาวนโ์หลด และโดยการเสนอใหค้วามชว่ยเหลอืแก ่

ลกูคา้ทางโทรศัพทเ์พือ่แกไ้ขปัญหาดา้นการตดิตัง้ใด ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ 

(2) หากเราไมส่ามารถแกไ้ขความบกพรอ่งหรอืสง่มอบสนิคา้ทีป่ราศจากขอ้ 

บกพรอ่งไดใ้นภายหลัง เราจะจัดการแกปั้ญหาชัว่คราวใหแ้กล่กูคา้ การแก ้

ปัญหาชัว่คราวนีจ้ะถอืเป็นการด าเนนิงานเพิม่เตมิ โดยมเีงือ่นไขวา่วธิกีาร 

แกปั้ญหาชัว่คราวนัน้จะไม่น าไปสูค่วามบกพรอ่งทีม่นัียส าคัญของการ 

ท างานหรอืการประมวลผลของซอฟตแ์วร ์การแกปั้ญหาชัว่คราวเป็น 

หนทางแกปั้ญหาชัว่คราวส าหรับความผดิพลาดหรอืการท างานทีผ่ดิพลาด

โดยไมม่กีารแทรกแซงการท างานของรหัสตน้ทาง 

(3) ในกรณีทีต่อ้งท างานซ ้า 

เราจะปรับเอกสารของผูใ้ชใ้หเ้หมาะสมดว้ยหากจ าเป็น 

 

 

มผีลใชบ้งัคบัจำก: มถินุำยน 2563 

 

 


